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1. Identificação 

 

Cargo: Assistente Comercial 

Diretoria: Acabamentos Área: Acabamentos SC 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

 

• Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área comercial, de maneira a cumprir com 

as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Verificar os pedidos recebidos, observando o status de cada para poder faturar; 

• Confirmar o se os pagamentos foram efetuados, para pode liberar a venda propriamente dita; 

• Fazer a transferência de estoques para poder realizar o faturamento; 

• Realizar o levantamento do estoque diariamente, observando os produtos que estão cadastrados ou que 

necessitam ser cadastrados; 

• Implantar junto ao sistema integrado de gestão, os pedidos atendendo a solicitação dos representantes; 

• Planejar e organizar os programas e sua execução avaliando resultados, segundo a política específica e 

a política de gerência comercial, assegurando a venda em condições que atendam aos resultados 

previstos. 

• Realizar a conferencia de cadastros de clientes; 

• Fazer controle e arquivo de documentação; 

• Analisar o volume de faturamento, assim como a análise de processos de venda, cotações, propostas 

comerciais, relatórios de vendas, análise de clientes, pedidos no sistema; 
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• Acompanhar e desenvolver relatórios sobre as vendas internas; 

• Avaliar o desempenho de representantes; 

• Monitorar as operações e dar suporte a todas áreas de vendas internas. 

• Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

• Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

• Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 

 

 

 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 

 

 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Ensino Médio Superior Cursando Superior Cursando 

Experiência: Até 2 anos Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos 

Idiomas: Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Informática: 
Conhecimentos 

Básicos do Pacote 

Office 

Conhecimentos 

Básicos do Pacote 

Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento básico 

em salesforce e BI; 

 

Conhecimento 

intermediário em 

salesforce e BI; 

Conhecimento 

avançado em 

salesforce e BI; 

Competências 

Comportamentais:  

Planejamento e 

organização; 

Iniciativa;  

Relacionamento 

interpessoal; 

Atenção distribuída; 

Agilidade; 

Planejamento e 

organização; 

Iniciativa;  

Relacionamento 

interpessoal; 

Atenção distribuída; 

Agilidade; 

Planejamento e 

organização; 

Iniciativa;  

Relacionamento 

interpessoal; 

Atenção distribuída; 

Agilidade; 

Competências Organizacionais  

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 
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Organização Organização Organização 

 

 

Aprovações 
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